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Verantwoording Fractie  

In deze nieuwsbrief 

vertellen wij wat we zoal 

gedaan hebben  

__ 

 

Schriftelijke vragen 
1.Grote Verschillen WOZ 

2.Bomenkap Reindersdijk 

3.Zonnepark Weijerswold 

4.Bomenkap A37 

5.Criminalisering 

Woonwagenbewoners 

6.Aanvullende vragen 

Ermerstrand 

7.Bomenkap Broeklanden 

Sleen en Benneveld 

8.Beleidsregels 

Zonneparken 

9.Wachtlijsten WMO 

10. uitbreiding BIO Energy 

Coevorden 

11.Nature Energy 

Coevorden 

 Van de fractie 
Voor u ligt het eerste exemplaar van PAC-Papier. Voor de oudgedienden is 
deze naam geen onbekende. We zijn van plan om met het PAC-papier 3 tot 
4 keer per jaar de leden te informeren over wat PAC heeft bereikt en welke 
thema’s er spelen in onze gemeente. 
We roepen onze leden op om voor de volgende PAC-papiertjes een 
bijdrage te leveren vanuit hun oogpunt. Thema’s zoals het platteland en 
landschap, armoede, onderwijs en al het andere waar we als PAC de 
gemeente beter mee kunnen maken.  
Stuur de bijdrage op naar info@pac-coevorden.nl of benader een fractie- of 
bestuurslid  per mail of telefonisch. 
 
Inmiddels is de huidige fractie, bestaande uit de raadsleden Jerry, Irene en 
Paulien en burgercommissieleden Lars en Bertrand, aardig ingewerkt. We 
gaan dat in het nieuwe jaar verder verstevigen. Ook hebben we met Stefan 
een geweldige fractie-ondersteuner. We gaan er van uit dat dit alleen maar 
beter gaat worden. De fractie heeft al de nodige werkzaamheden gedaan 
zoals het indienen van moties en schriftelijke vragen. Daar gaan we op 
sommige onderdelen ook in deze Nieuwsbrief verder op in. Daarnaast 
verwijzen we graag naar de website www.pac-coevorden.nl  

 

             

 

    

Moties 

1.Ondersteunen boeren 

2.Knarrenhof 

3.Afkeuren uitspraken FvD 

 

Actuele informatie: www.pac-coevorden.nl 
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Reactie PAC op het Coalitieakkoord 
 

Het Coalitieakkoord op hoofdlijnen spreekt ons 
aan. Geen dichtgetimmerd akkoord maar wel een 
aantal uitgangspunten die richting geven aan het 
college om met een uitwerking te komen. We 
zien dat ook de coalitie, evenals PAC zich zorgen 
maakt om de lage opkomst voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. 
PAC ziet in het bestuursprogramma en het 
coalitieakkoord dat de coalitie het 
prioriteitenlijstje van PAC goed heeft bestudeerd.   
 
Huisvesting 
PAC heeft een zelfbewoningslicht en een 
evenwichtige verdeling van doelgroepen voor 
nieuwbouw en huur ook terug gevonden in het 
coalitieakkoord. De realisatie van extra 
woonwagenplekken, 15 stuks, staat ook in het 
coalitieakkoord, vanuit de fractie vinden wij dat er 
bovenop die 15 misschien nog wel 15 extra bij 
moeten komen om de wachttijden kort te maken. 
Voor creatieve oplossingen en wooninitiatieven is 
ruimte in het coalitieakkoord, wij zullen ons hier 
voor inzetten met bijvoorbeeld de motie 
Knarrenhof (op website). 
 
Diftar 
Diftar blijkt effectief om de hoeveelheid restafval 
te verlagen en afvalscheiding te verhogen. De 
gemiddelde hoeveelheid restafval in gemeenten 
met diftar is 121 kilogram per inwoner. Zij doen 
het hiermee aanzienlijk beter (44%) dan inwoners 
van gemeenten zonder dit systeem die 
gemiddeld 217 kilogram restafval per jaar 
produceren. Ten aanzien van diftar is er wat PAC 
betreft geen weg terug. De vervuiler betaalt als 
het gaat om restafval. De rapportage van de 
Rekenkamercommissie heeft ons in onze 
overtuiging alleen maar gesterkt.  
 
De vier wethouders 
De fractie vindt dat BBC2014 tot nu toe eigenlijk 
1 wethouder voor de prijs van 2 heeft. De 
verdeling van werklast met portefeuilles is scheef, 
de BBC2014 wethouders komen hier goed mee 
weg.  
De extra wethouder kost de gemeenschap veel 
geld, dat moet goed besteed worden aan 
wethouders die hun last kunnen dragen. De 
verdeling van werklast moet eerlijk zijn. PAC had 
graag klimaat en natuur als aparte portefeuilles 
gezien. 

 Lokaal produceren 

lokaal consumeren  
Voedsel en waar het vandaan komt is een 

belangrijk thema voor PAC. Lokaal 

geproduceerd voedsel is beter voor boer, 

dier, biodiversiteit en consument. Met de 

motie Lokaal produceren lokaal 

consumeren wil PAC dit stimuleren. De 

motie zorgt er voor dat er bij boeren en in 

dorpen een legale manier komt om een 

winkel of automaat neer te zetten. Bij de 

begroting is de motie aangekondigd, en 

later zullen we deze indienen en 

behandelen in de raadszaal. Het lokaal 

aanbieden van gezonde voeding helpt ook 

in het tegengaan van autoafhankelijkheid 

en de obesitasepidemie. 

 

 

Waterschapsverkiezingen 

Water en klimaat spelen een steeds grotere 

rol. Om de effecten van klimaatverandering 

te beperken moeten we slim omgaan met 

water. De waterschappen worden bestuurt 

door partijen en groepen met ‘’geborgde 

zetels’’ dit jaar zijn er maar 2 geborgde 

zetels, dus maakt een stem voor de 

waterschapsverkiezingen nog meer uit dan 

normaal. PAC wordt door Water Natuurlijk 

vertegenwoordigt in het Waterschap, we 

roepen onze achterban dus op om op 

Water Natuurlijk te stemmen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Een van de vijf steden? 
PAC gelooft in de kracht van Coevorden. Dat 
geldt niet alleen voor onze inwoners maar ook 
onze raad. In de achterliggende raadsperiodes 
heeft deze raad zich ontwikkeld tot een raad die 
gericht is op samenwerken in het belang van 
Coevorden. Daarin zijn er wel degelijk verschillen 
tussen partijen maar door met elkaar het gesprek 
aan te gaan is er ook veel tot stand gebracht. En 
zijn de verschillen tussen ‘coalitie en oppositie’ 
veel minder aanwezig of van belang als in die 
andere vier gemeenten. (Hoogeveen, Emmen, 
Meppel, Assen). 

 

Omnibaan Dalen 
Het is zo flauw om tégen de Omnibaan in Dalen 
te zijn. Want het is zo'n sympathiek idee, een 
uitbreiding van een al bestaand mooi sportpark. 
Maar PAC is natuurlijk vooral vóór de kwetsbare 
natuur. Hoe kunnen we nou van boeren vragen 
enorme offers te brengen om de biodiversiteit 
niet verder in gevaar te brengen en tegelijkertijd 
een Omnibaan midden in een kwetsbaar 
natuurgebied aanleggen? De verbreding zal echt 
weer een enorme hap uit de natuur nemen. Alle 
internationale ambities van de Omnibaan maken 
het nog problematischer, vanwege alle 
verkeersbewegingen die dit met zich mee zal 
gaan brengen. Daarom heeft PAC tegen de 
motie gestemd om subsidie beschikbaar te 
stellen en financiering voor de Omnibaan te 
helpen zoeken. 
Voor meer gedetailleerde informatie, ga naar;  
PAC tegen Omnibaan in Dalen – PAC Coevorden (pac-
coevorden.nl) 
 

Stikstofbeleid 
Op sommige momenten stond de fractie 
behoorlijk alleen.  
In de discussie rond het thema ‘stikstofbeleid’ 
was er een motie ingediend om het college o.a. 
op te dragen aan te dringen bij de minister en 
provincie om eerst in te zetten op innovatie en 
herziening van de natuurbeschermingswet.  
Hier zijn we als PAC niet in mee gegaan, we 
hebben de motie niet ondersteund. Meer dan 30 
jaar heeft de overheid boeren aan het lijntje 
gehouden, en nu zijn er draconische maatregelen 
nodig 

Parkeerdek Gansehof 
PAC heeft vraagtekens gesteld bij de 
enorme investering (1.3 miljoen) die we als 
gemeente moeten doen om dit parkeerdek 
in stand te houden. We hebben ook de 
vraag opgeworpen of parkeerplaatsen 
realiseren en in stand houden wel een zaak 
van de overheid is, vooral waar we per 
inwoner 60 euro voor gemiddeld 40 
gebruikte parkeerplaatsen uitgeven.  

 

Wonen in Aalden 
De locatie van voormalig autobedrijf 
Mekkes is omgezet in wonen voor rijken van 
buiten de eigen gemeenschap. PAC is 
tegen deze en vergelijkbare 
ontwikkelingen. Bouwen voor alleen de 
rijke doelgroep zien wij als het aanjagen 
van de demografische tijdbom waarop 
deze dorpen zitten. Wie gaat er bij 
verenigingen voetballen, werken in de 
supermarkt of les geven op school als er 
niemand een plekje in de buurt kan vinden. 
Vooral het noorden van onze gemeente 
heeft last van dit probleem, Dat wakkeren 
wij als gemeenteraad met het goedkeuren 
van bijvoorbeeld het plan voor het Mekkes-
terrein aan. Op 24 januari ligt er een 
vergelijkbaar project voor, hierin gaan we 
niet mee.  
 
Bio Energy Coevorden en nieuwkomer 
Nature Energy Coevorden 

De vergistingsinstallatie van BEC 

Coevorden wil fors uitbreiden en de derde 

grootste van Europa worden. Daarbij komt 

nu ook een aanvraag voor de mono-

vergister (mest) van NEC aam de havenbak. 

PAC is tegen deze ontwikkeling vooral 
omdat alle aanvoer van mest en slachtafval 
en afvoer van digestaat veel nieuwe 
vrachtwagenbewegingen op gaat leveren 
en er nog meer CO2 en fijnstoduitstoot zal 
plaats vinden. Inwoners van de Heege (wijk 
in Coevorden-zuid) hebben nu al last van 
de stank, als de productie verdrievoudigt 
wordt dan zal de stank niet minder worden. 
PAC heeft contact met Rob Bongers een 
expert op het gebied van deze 
grootschalige vergisters om dit tot de 
bodem uit te zoeken. 

Inmiddels hebben we vragen gesteld, ga 

daarvoor naar:  

Schriftelijke vragen PAC in 2023 – PAC 

Coevorden (pac-coevorden.nl) 
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De sector voelt zich verraden, en de onzekerheid 
van bestaan wordt door velen ervaren. Maar PAC 
wil niet dat het proces van beperking van 
stikstofneerslag nog langer getraineerd wordt. 
Een breed plan om stikstofneerslag te 
verminderen kan niet uitgevoerd worden zonder 
veehouderij sterk te verminderen. Boeren 
moeten ondersteund worden om hun leven op 
de rit te houden. Inkomen, omscholing, uitkopen, 
steun om schaalverkleining te realiseren, PAC 
vindt dat er perspectief moet zijn voor de boeren 
die het aangaat. Tegelijkertijd hebben we geen 
tijd te verliezen en is het eigenlijk al vijf over 
twaalf als we kijken naar de negatieve effecten 
van de stikstofuitstoot.  

 
 

 

 

 

 

Padelbanen 
Zowel in Sleen als in Coevorden is er grote onrust 
over de eventuele aanleg van Padelbanen in de 
buitenlucht. Tennisverenigingen zien hier een 
nieuwe model in om jongeren te interesseren 
voor deze sport. Deze kruising tussen tennis en 
squash gaat overigens met veel geluidsoverlast 
gepaard. Onze fractie begrijpt de weerstand bij 
omwonenden. De fractie is met bezwaarmakers 
goed in gesprek. Wij zien Padel toch vooral als 
een sport in de buitenlucht op grote afstand van 
de bebouwde omgeving of als indoorsport. 
Omdat er geen landelijk beleid is maar deze wel 
binnen een maand beschikbaar komt vinden we 
dat het college alle aanvragen moet aanhouden. 
Of dat ze met een voorstel komt voor nieuw, 
lokaal beleid. 
 
 
 

 

 

 

De Wolf 

Ook ten aanzien van de Wolf is er een motie 

ingediend die PAC niet heeft ondersteund. 

Wederom werd het college opgedragen 

om bij Rijk, provincie en veiligheidsregio 

iets te bepleiten waar we ons niet in konden 

vinden. Onder andere vroeg de motie om 

te werken aan een set criteria voor afgifte 

van ontheffing voor het verjagen of doden 

van wolven. PAC onderkent dat er zorgen 

zijn bij onze inwoners. Wij vinden het van 

belang en de verantwoordelijkheid van 

onze lokale overheid daar serieus 

voorlichting in te geven. De Wolf is echter 

beschermd dus dat vraagt van veehouders 

ook dat zij hun dieren adequaat moeten 

beschermen. Daar is nog veel winst te 

halen. Het standpunt van sommige andere 

raadsleden dat de wolf zelfs moedwillig zou 

zijn uitgezet verwijzen we naar het rijk der 

fabelen 

 

 

Figuur 2  Stemgedrag Stikstofmotie 

Figuur 1 Uitstoot 
Ammoniak in Europa 

Figuur 3 Wolf in Drenthe, Zweeloo 
2015 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


